
Szkoły podstawowe i gimnazja woj. dolnośląskiego i opolskiego 
Harmonogram szkoleń dotyczących przygotowania do organizacji egzaminu po ósmej klasie szkoły podstawowej 

oraz egzaminu gimnazjalnego – październik 2018 
 
Prosimy o przybycie na szkolenie osoby, które zajmują się organizacją egzaminu w szkole. Obecność przedstawiciela każdej 
szkoły obowiązkowa. 
 
Województwo dolnośląskie 

data  miasto miejsce godz. szkoły i poradnie z powiatów 

2 października 18 Jelenia 
Góra 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Nr 1, 
 ul. Kochanowskiego 18 

9.00 - 10.30 
wszystkie szkoły podstawowe bolesławieckiego (bez gmin: Warta 

Bolesławiecka, Gromadka, Bolesławiec,  
m. Bolesławiec), jeleniogórskiego, 
kamiennogórskiego, lubańskiego, 
lwóweckiego, zgorzeleckiego, m. Jeleniej 
Góry 

 
11.00-12.30 

szkoły podstawowe z klasami 
gimnazjalnymi 

i gimnazja 

4 października 18 Legnica Zespół Szkół Budowlanych, 
 ul. Grabskiego 22 

9.00 - 10.30 
wszystkie szkoły podstawowe głogowskiego, jaworskiego, legnickiego, 

lubińskiego, polkowickiego, złotoryjskiego, 
m. Legnicy, gmin: Warta Bolesławiecka, 
Gromadka, Bolesławiec, m. Bolesławiec 

 
11.00-12.30 

szkoły podstawowe z klasami 
gimnazjalnymi 

i gimnazja 

5 października 18 Wałbrzych Zespół Szkół Nr 1,               
 ul. Paderewskiego 17 

9.00 - 10.30 
wszystkie szkoły podstawowe 

świdnickiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego, 
ząbkowickiego (bez gminy Ziębice), 
m. Wałbrzycha 

 
11.00-12.30 

szkoły podstawowe z klasami 
gimnazjalnymi 

i gimnazja 

8 października 18 Wrocław Zespół Szkół Nr 14 
 al. Brücknera 10  

9.00 - 10.30 
wszystkie szkoły podstawowe m. Wrocławia, wrocławskiego, 

oleśnickiego, dzierżoniowskiego, 
średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego, 
górowskiego, milickiego, oławskiego, 
strzelińskiego,  
gminy Ziębice 

 
11.00-12.30 

szkoły podstawowe z klasami 
gimnazjalnymi 

i gimnazja 
 
 
Województwo opolskie 
Ze względów organizacyjnych prosimy, aby na konferencje dla szkół podstawowych (godz. 9.00) w Opolu przybyła jedna osoba  
z każdej szkoły. 
 

data miasto miejsce godz. szkoły i poradnie z powiatów 

9 października 18 Opole Zespół Szkół Zawodowych  
ul. A. Struga 16 

9.00 - 10.30 
wszystkie szkoły podstawowe 

opolskiego, m. Opola, kluczborskiego, 
namysłowskiego, głubczyckiego, 
nyskiego, 

 
11.00-12.30 

szkoły podstawowe z klasami 
gimnazjalnymi 

i gimnazja 

10 października 18 
 

Opole 
 

Zespół Szkół Zawodowych  
ul. A. Struga 16 
Zespół Szkół Zawodowych  
ul. A. Struga 16 

9.00 - 10.30 
wszystkie szkoły podstawowe 

prudnickiego, brzeskiego, kędzierzyńsko-
kozielskiego, krapkowickiego, 
strzeleckiego, oleskiego 

 
11.00-12.30 

szkoły podstawowe z klasami 
gimnazjalnymi 

i gimnazja 
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